
          

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-09
U Marijancima, 10. studenog 2021. godine

ZAPISNIK

Sa nastavka 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 10. studenog 2021. godine s
početkom u 18:00 sati.
Od vijećnika su 
Prisutnii: Ana Alšić, Jelena Bočkinac, Josip Dukmenić, Davor Jurkić, Ivan Mesaroš, Ana Mužar
Dubrović, Dario Pandurić
,nisu prisutni: Kruno Belošević, Samir Kovačević
,ostali prisutni:  Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: urednica biltena Općine Marijanci - Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije –
Snježana Fridl.
Zainteresirana javnost:  Matija Trušček, Klement Markser i Hrvoje Čvangić
Sjednica je započela s radom u 18:15 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da je sjednici prisutno 7 od 9
vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  Jelenu  Bočkinac  i  Daria  Pandurića  za
ovjerovitelje zapisnika.

Nadalje, predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci (I. Mesaroš)
3. Donošenje Odluke imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci (I. Mesaroš)
4. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima, korisnicima 

socijalne pomoći, korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe (D. Dorkić)

5. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu, te 
financiranju troškova odvoza animalnog otpada 2021. godine (D. Dorkić)

6. Donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine 
Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
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7. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2021. 
godinu (D. Dorkić)

8. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 
01.01. - 30.06.2021. godine (D. Dorkić)

9. Rasprava o inicijativi za donošenje novog Pravilnika o korištenju društvenih i 
vatrogasnih domova na području Općine Marijanci, te Cjenika za korištenje istih (I. 
Mesaroš)

10. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, 
te konstatira kako se Dnevni red za 4. sjednicu usvaja sa 7 glasova ZA.

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda predsjednik Ivan Mesaroš izvještava vijeće o 
Odluci Ministarstva pravosuđa i uprave kojom se Odluka općinskog načelnika Općine Marijanci od 
20. rujna 2021. godine ukida kao neosnovana.
Napominje kako je načelnik svojom Odlukom obustavio od primjene Odluke Općinskog vijeća koje
su donesene na 3. sjednici, no međutim Ministarstvo je utvrdilo da je ista neosnovana i kao takva se 
ukida iz razloga što ne sadrži obrazloženje, već samo dispozitiv o obustavi konkretnih akata i 
postupanja u ostavljenom roku, također u Odluci nisu obrazložene tvrdnje u čemu se sastoji 
nezakonitost predmetnih akata, ukratko Odluka načelnika nema elemente koji bi bili pretpostavka 
za ocjenjivanje zakonitosti općih akata, te se ista ukida.
Nadalje, prelazi se na prvu točku Dnevnog reda

Ad 1.
Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci, budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te 
konstatira kako se Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća usvaja sa 4 glasa ZA i 3 glasa 
SUZDRŽAN.

Ad. 2
Predsjednik napominje kako su se četiri osobe pravovremeno prijavile za sudjelovanje pod ovom 
točkom i pod točkom 3. Dnevnog reda sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Marijanci, te 
je istima omogućeno sudjelovanje na sjednici.
Raspravi se priključuju: Matija Trušček, Klement Markser i Hrvoje Čvangić.
Predsjednik otvara raspravu u svezi donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci.

Na raspravu se javlja vijećnica Jelena Bočkinac koja je pročitala mišljenje Ministarstva 
poljoprivrede i neke od komentara s portala E-savjetovanje na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. U svom iznošenju posebno se osvrnula  na prednosti novog zakona koji 
je u proceduri donošenja, te je spomenula nedostatke sada važećeg.
Nadalje, osvrnula se i na održanu edukaciju za poljoprivrednike koju je organizirala Općina 
Marijanci, te ističe kako na istoj nije bio prezentiran jednako i stari i novi zakon o poljoprivrednom 
zemljištu, već se predavač isključivo fokusirao na sada važeći Zakon.
Ista je komentirala i činjenicu da je prijedlog izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu 
bio na na e- savjetovanju od 01.07-16.07. 2021. godine te da su mnoge Općine, Gradovi, pravne i 
fizičke osobe sudjelovale u kreiranju novog Zakona, te se pita gdje je tu Općina Marijanci, budući 
da se ista nije uključila u raspravu niti jednim komentarom.

Na raspravu se javlja načelnik koji napominje kako je na edukaciji organiziranoj 26. rujna 
2021. godine poljoprivrednicima nije bio predstavljen samo važeći zakon, već su svi jednako 
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upoznati i sa svim novinama koje donosi novi zakon. Na održanoj edukaciji poljoprivrednici su 
ispunili anketu vezano uz raspisivanje natječaja po novom ili važećem zakonu, te se velika većina 
jasno izjasnila da žele da se natječaj raspiše do nove godine po odredbama važećeg zakona.
Stoga, smatra da je nejasno zašto vijeće ne želi poštovati mišljenje koje je izrazila većina 
poljoprivrednika.
Za nepoštovanje volje velike većine poljoprivrednika koji su posjednici zemlje u vlasništvu RH i 
koji žive od poljoprivrede, kao jedini razlog vidi pogodovanje osobnom interesu vijećnika Josipa 
Dukmenića, jer u slučaju raspisivanja natječaja po važećem zakonu postoji rizik da isti izgubi 30 ha 
zemlje koje je u posjedu.
Zaključno, iznosi da su poljoprivrednici sa područja Općine Marijanci čija egzistencija ovisi 
isključivo  o poljoprivrednoj proizvodnji jasno i nedvojbeno poslali ovom Vijeću poruku da je 
njihov interes objava javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po 
važećoj zakonskoj regulativi, te je stava da treba uvažiti njihovu odluku i misliti za njihov interes.

Na raspravu se javlja Josip Dukmenić koji ističe da je zaključak da se pogoduje njegovu 
interesu ispod svakog nivoa, te napominje da je prisustvovao edukaciji i da nije poljoprivrednicima 
predstavljen i stari i novi zakon na jednak način, a to je velika šteta, jer smatra da su puno bolji 
uvjeti po novom zakon, od same činjenice da se štiti dosadašnji posjednik, bolji uvjeti što se tiče 
cijena, te elektronička provedba natječaja.

Na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji izražava žaljenje što nije mogao prisustvovati 
edukaciji jer je bila održana za vrijeme radnog vremena, te upućuje kritiku načelniku da je istu 
trebao organizirati u vrijeme izvan radnog vremena kako bi mogla većina vijećnika prisustvovati.
Nadalje, zaključuje temeljem svega do sada iznesenog da poljoprivrednici edukacijom možda nisu 
pravilno informirani, već im je dana sugestija da se natječaj raspiše po starom zakonu. Navodi i 
kako je sam proučavao zakone i istražio tu temu, te smatra da su bolji uvjeti po novom zakonu.
Izrazio je i sumnju da je tvrtka koje je provodila edukacija, odnosno predavačica bila pristrana iz 
razloga što bi ista bila angažirana na provedbi natječaja ukoliko bi se raspisao po sadašnjim 
odredbama, dok za to neće biti prilike ukoliko se natječaj raspiše po novom zakonu, jer se prema 
novom zakonu natječaj provodi elektronski.

Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji je se ne slaže s činjenicom da su poljoprivrednici 
dovedeni u zabludu ili da su obmanuti edukacijom pa iz tog razloga žele natječaj po sadašnjim 
propisima, napominje kako i u inicijativi koju su potpisali poljoprivrednici, a koja je predana 
vijećnicima vidi potpise mladih i obrazovanih poljoprivrednike, te nema razloga sumnjati da oni ne 
znaju što je za njih bolje u njihovom području.
Zaključno smatra da bi se u ovom slučaju trebala poslušati volja većine poljoprivrednika koju su 
iskazali, budući da se ipak ovdje radi o njihovom području i njihovoj egzistenciji.
Budući da više nije bilo rasprave Predsjednik poziva na glasanje te konstatira da se Odluka o 
raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Marijanci NE usvaja sa 4 glasa PROTIV i 3 glasa ZA.

Ad. 3
Budući da akt iz prethodne točke nije usvojen, a vezan je za donošenje akta iz ove točke, 
Predsjednik povlači s Dnevnog reda donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci.
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Ad. 4
Načelnik napominje kako se radi o Odluci koja nije ništa mijenjana u odnosu na prethodne godine, 
usvajanjem iste svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 2.500,00 kuna, korisnici socijalne pomoći,
korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, te korisnici nacionalne naknade za starije 
osobe ostvarit će pravo na isplatu božićnice. Iznosi božićnice koji se isplaćuju su 250,00 kn, 200,00 
kn, 150,00 kn i 100,00 kn, a utvrđivat će se sukladno kategoriji kojoj osoba pripada, te visini 
mirovine.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja Jelena Bočkinac koju zanima na koji način će se 
isplaćivati božićnice s obzirom na COVID mjere.
Pročelnik odgovara kako će se planirati da se većina božićnica isplati na tekuće račune 
umirovljenika, a kada to nije moguće isplatit će se u gotovini.
Pojašnjava kako je ove godine prilikom isplate uskrsnica prikupljena velika većina brojeva računa 
umirovljenike, te sukladno popisu umirovljenika iz HZMO-a imamo mogućnost isplatiti većini na 
taj način, naravno uz iznimke kojima će biti isplaćeno u gotovini.
Budući da više nije bilo pitanja, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Odluka o 
isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima 
naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, te korisnicima nacionalne 
naknade za starije osobe usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad. 5
Pod ovom točkom načelnik također pojašnjava da se radi o odluci koja je identična onoj od prošle 
godine, a usvajanjem iste Općina Marijanci će od 01. studenog 2021. godine do 28. veljače 2021. 
godine sufinancirati troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50% cijene pregleda, te 
će snositi ukupni trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva svim stanovnicima s područja 
Općine Marijanci. Po usvajanju ove Odluke sklopit će se ugovori s veterinarske stanicom Valpovo i 
Donji Miholjac o sufinanciranju pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu, te s veterinarskom 
stanicom Donji Miholjac ugovor o financiranju troškova odvoza animalnog otpada 2021. godine.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno, te konstatira 
kako se Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te financiranju 
troškova odvoza animalnog otpada 2021. godine  usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad. 6
Pod ovom točkom načelnik predlaže donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica 
na području Općine Marijanci, podsjeća kako su jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu dužne upravljati i održavati komunalnu infrastrukturu na svom 
području, a posebice nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima. 
U zimskim uvjetima moguće su velike količine snijega i leda koje ograničavaju i ugrožavaju 
kretanje odnosno prometovanje cestama, stoga je potrebno unaprijed planirati i utvrditi ovaj 
Program kao operativni dokument za provedbu čišćenja i održavanja cesta u slučaju nepovoljnih 
vremenskih uvjeta.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako 
se Program zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci 2021. godine 
usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad.7
Pod ovom točkom načelnik je pojasnio kako su već svi upoznati sa ovim izvješćem, budući da su 
sve tablice u materijalima, te će pobliže iščitati najvažnije dijelove. 
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 01.01-30.06.2021. godine sastoji 
od 
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- Prihoda poslovanja koji su ostvareni ukupno 7.069.343,72 kn odnosno 47,13 %. Najveći iznos 
prihoda ostvaren je od pomoći međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU i iznose 
3.552.531,00 kn
- Prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su ostvareni u postotku od 1,75 %, odnosno ukupno
63.283,17 kuna, pojasnio je kako je ovdje planiran iznos od 3.610.000,00 kuna odnosi na planiranu 
prodaju zemljišta iz poduzetničke zone u Črnkovcima čija je realizacija još nije ostvarena.
Što se tiče rashodovne stane napominje kako su rashodi poslovanja planirani u iznosu od 
6.095.130,00 kn, te su ostvareni u iznosu od 3.047.685,78 ili u postocima 50,00 %. 
Planirani rashodi za nabavu  nefinancijske imovine iznosili su 6.894.500,00 kuna, te su ostvareni u 
postocima od 32,83 %, budući da se realizacija očekuje u slijedećem polugodištu, nadalje planirani 
izdaci za otplatu zajmova su iznosili 5.620.370,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.691.003,50 
kuna što u postocima iznosi 30,09%.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja Josip Dukmenić koji se osvrnuo na činjenicu koliko je 
Općina naplatila prihoda od komunalne naknade, isti smatra da bi trebalo poduzeti mjere da naplata 
bude bolja.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad. 8
Načelnik je u svom polugodišnjem izvještaju o radu za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 
godine izvjestio vijeće o svim planiranim, započetim i završenim aktivnostima i mjerama, naveo je 
sve projekte koji su u fazi provedbe, pripreme i one koji su završeni, te one za koje postoji 
pravomoćna građevinska dozvola.
Također, izvjestio je o projektnoj dokumentaciji koja je u fazi podnošenja zahtjeva za građevinskom
dozvolom, te o projektnoj dokumentaciji koja je u fazi ugovaranja i izrade idejnog rješenja.
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom a, te 
konstatira kako se Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje od 01.01 – 
30.06.2021. godine usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad.9
Pod ovom točkom vijećnik Davor Jurkić je predstavio radnu verziju Pravilnika o korištenju 
društvenih i vatrogasnih domova na području Općine Marijanci.
Inicijativa je pokrenuta kako bi se donijela pravila po kojima će se koristiti domovi, predlaže da 
korištenje domova na području općine Marijanci bude besplatno za sve stanovnike općine, a za 
korisnike iz drugih mjesta predlaže se cjenik.
Potreba za uvođenjem reda najviše proizlazi iz činjenice da je dosadašnjem upravljanju bilo puno 
manjkavosti, ključevi domova su većinom bili kod predstavnika vatrogasaca , te su isti nekome 
naplaćivali, a nekome nisu, te su neki plaćali više, neki manje, uglavnom sustav naplate nije bio 
pravedan i uređen.
Na raspravu se uključuje i Ivan Mesaroš koji pojašnjava kako bi donošenjem ovog Pravilnika 
upravljanje objektima prešlo na Jedinstveni upravni odjel, te je zamišljeno da se svaki zahtjev za 
korištenje doma podnosi tamo, gdje se i potpisuje ugovor o korištenju istoga.
Na raspravu se javlja i Dario Pandurić koji smatra da neke stvari nisu dovoljno razrađene, te što u 
slučaju ako se prijavi više osoba za korištenje u istom terminu, te tko bi bi bila osoba u 
Jedinstvenom upravnom odjelu koja bi brinula o upravljanju domovima, što u slučaju uništavanja 
imovine.
Uključuje se Davor Jurkić koji se slaže sa iznesenim, te napominje da je ovo radna verzija 
pravilnika kojeg svakako treba još detaljnije razraditi i predvidjeti što je više moguće situacija.
Na raspravu se uključuje i načelnik Darko Dorkić koji podržava raspravu i razmišljanje oko te 
problematike. Mišljenja je da i dosadašnji način upravljanja nije bio toliko loš, što se tiče samog 
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naplaćivanja nitko nikada nije dokazao da je bilo problema. Napominje i kako su ta društva te 
dobivene novce opet utrošila na sam objekt. Do sada nije bilo zamjerki za iznos koji su ljudi plaćali,
jer su to zaista simbolične cijene, a kada se uzme u obzir da su objekt opremljeni klimama, 
hladnjačama i ostalim aparatima dolazi do problematike kako i na koji način kontrolirati potrošnju. 
Zaključno prihvaća  i podržava ovu inicijativu, ali smatra da ne treba brzati s takvom odlukom.

Ad. 10
Pod točkom vijećnička pitanja i razno za riječ se javila potpredsjednica vijeća Jelena Bočkinac koju 
zanima u kojoj je fazi dječji vrtić u Marijancima.
Načelnik odgovara kako je isti u fazi kompletnog završetka što se tiče opremanja, otklanjanja 
kvarova i ostalih sitnih radova, u petak se očekuje dobavljač i trebala bi stići još oprema koja 
nedostaje.
Nakon toga, iz Županije mora doći kontrola, te vrtić može krenuti s radom. Shodno tome, biti će 
raspisan javni poziv za upis djece u jaslice i cjelodnevni boravak, a planirani početak rada je od 
01.01.2022. godine. 
Po tome, područni dječji vrtić u Črnkovcima prestaje s radom, te će djeca biti preseljena u novi 
dječji vrtić u Marijancima, jer kada dječji vrtić bude popunjen i bude postojala lista čekanja, brže će
se stvoriti uvjeti za izgradnju novog vrtića u Črnkovcima.
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić kojeg zanima jesu li roditelji čija djeca pohađaju 
područni vrtić u Črnkovcima o tome obavještena. Činjenica je da  vrtić u Črnkovcima nema dobre 
uvjete i da bi djeca u vrtiću u Marijancima imala puno bolje , ali smatra da roditelje o tome svakako
treba informirat i objasniti im čitavu situaciju., jer u suprotnom bilo bi šteta da dođe do situacije da 
roditelji iz principa ne žele upisati djecu u vrtić u Marijance.
Na raspravu se uključuje i Ivan Mesaroš koji također smatra da bi načelnik i ravnateljica  trebali 
službenim dopisom obavijestiti roditelje o planiranom prestanku rada vrtića u Črnkovcima i 
objasniti da je to privremeno dokle god se ne steknu uvjeti za izgradnju novog vrtića u Črnkovcima.
Nadalje, načelnik je izvijestio vijeće da je Općina poslala prijavu za projekt izgradnja sportsko-
rekreacijskog centra Marijanci, iako su svi upoznati da Odluka o ulaganju nije stavljena na vijeće, te
napominje da je prijava poslana sa starom Odlukom koju je usvojilo prošlo vijeće.
Napominje kako je došlo do izmijene građevinske dozvole i samog projekta kako bi skupili što više 
bodova, te smo ih gotovo i sve skupili osim bodova koji se dobiju na broj stanovnika.
Na kraju načelnik se i osvrnuo na Odluku  Ministarstva pravosuđa i uprave kojom je njegova 
Odluka  ukinuta kao neosnovana., te je pojasnio da njegov cilj nije bio da se sjednica ponavlja i da 
se sve te Odluke donose ponovno, već je želio ukazati na nepravilnosti koje su počinjene i samu ne 
korektnost da svojom odlukom predsjednik vijeća ne stavi akt predlagatelja na Dnevni red.

Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjednik Ivan Mesaroš je zatvorio sjednicu u 20:10 
minuta

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                    Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r
Jelena Bočkinac___________________

Dario Pandurić_________________________
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